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1.1 Indledning

Dit HDTV sat-anlæg fra firmaet ten Haaft® er et intelligent modtagelsessystem, der 
fungerer automatisk og som overtager hele det besværlige indstillingsarbejde, der er 
forbundet med manuelle systemer. I modsætning til normale fjernsynsantenner skal 
et satellitanlæg altid indstilles nøjagtigt på satellitstrålen i sydlig retning. Signa-
lerne må ikke afbrydes af træer eller andre forhindringer, da dette forhindrer en 
satellitmodtagelse.

Sørg altid for, at satellitten har „frit syn mod syd“. I mange tilfælde er det så-
dan, at modtagelsen er problemløs bare et par meter fra dit opholdssted, mens 
det ikke er muligt at få noget billede lige netop dér, hvor dit apparat står, da 
satellitsignalerne er afbrudt af et træ, der står i vejen, I Skandinavien kan også 
bjerge, der er langt væk fra stedet, afbryde satellitsignalet.

Kun Oyster®

For alligevel ikke at gå glip af den komfortable satellitmodtagelse, kan antenne-
enheden (kaldes også en udeenhed) til Oyster® fjernes. Du kan altså til enhver tid 
fjerne den fra taget og opstille den et sted i nærheden af dit køretøj, hvor du er 
sikker på at kunne modtage satellitstrålen. Dette kræver blot en speciel jordholder 
og en forlængerledning, der fås som tilbehør „Jordmonteringskit“.

Monteres et satellitanlæg på et hus, kræver dette normalt kun en indstilling. Da du 
er mobil undervejs, og dit opholdssted ændrer sig hele tiden (selv en bevægelse på 
et par centimeter ses som en ændring), skal dit satellitanlæg altid indstilles på ny. 
For dig som ejer af et ten Haaft® komfort-satellitanlæg betyder det blot et tryk på 
en knap.
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Vores HDTV sat-anlæg tilbyder dig betjeningskomfort og et kæmpestort udvalg 
af programmer. Ved tryk på en knap retter anlægget sig op og søger alle satellit-
ter, der kan modtages. Den mikroprocessorstyrede finindstilling samt den digitale 
modtageteknik sørger for bedste billedkvalitet. Herefter kan du indstille alle TV- og 
radioprogrammer fra alle de satellitter, der sendes via den nye digitalteknik, via 
fjernbetjening. Du kan endda indstille fjernsynets lydstyrke via sat-anlæggets fjern-
betjeningen. Derved sparer du besværlig håndtering med to fjernbetjeninger.

Udover den normale slukning er dit sat-anlæg også udstyret med en yderligere kom-
fortabel funktion, der gør det muligt at slukke det, mens anlægget står åben. På den 
måde behøver du ikke køre anlægget ud og ind hver dag under flere dages ophold, 
også her kommer du ikke til at undvære den ekstremt energibesparende stand-by-
funktion.

På de første sider i denne anvisning findes henvisninger vedr. betjening af de almin-
delige funktioner af receiveren; herefter findes forklaringer på de særlige funktioner 
på sat-anlægget samt detaljerede forklaringer af søgefunktionerne.

Dit HDTV satellitsystem er i stand til at modtage ukrypterede, såkaldte „Free To 
Air“ („FTA“) udsendelser, og krypterede eller koderede udsendelser. Det indbygge-
de „Common Interface (CI)“ gør det muligt at optage decodermoduler for mange 
forskellige krypteringsprocesser. Derved kan det også sende mange forskellige kryp-
terede udsendelser (Pay-TV), dette forudsætter dog, at der købes et passende deco-
dermodul, og at et frit koblet, gyldigt Smartcard (abonnementkort) står til rådighed. 

Læs mere herom i afsnit „Common Interface (koderede programmer)“.
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1.2 Tilsigtet anvendelse

Den tilsigtede anvendelse af dit satellitanlæg er brug i autocampere, campingvogne 
(caravans) eller andre motorkøretøjer for at kunne modtage standardiserede fjern-
synssignaler fra satellit i ku-båndet (frekvensbånd).

Produktet er beregnet til at indstille den indbyggede antenne automatisk på en af 
de geostationære, direkte strålende TV-satellitter, der er normale i Europa, mens 
køretøjet er parkeret. 

Spændingsforsyningen kommer fra motorkøretøjets elektriske udstyr, der skal have 
en nominel spænding på 12 V eller 24 V. Til indbygningsenheder, som der ikke står 
noget elektrisk udstyr til rådighed for, anvendes en egnet converter 230 V / 12 V.

Dette produkt er beregnet til fast montering på autocampere eller camping-
vogne (caravans) med en maks. hastighed på ikke mere end 130 km/timen.

For at sikre en pålidelig og korrekt funktion af satellitanlægget må det kun anven-
des til det fastlagte formål.

 • Det er ikke tilladt at ændre hele apparatet ved at fjerne enkelte komponenter  
  eller tilføje andre komponenter.
 • Monteres det i motorkøretøjet, skal de gældende, anerkendte retningslinjer,  
  der gælder for motorkøretøjserhvervet, overholdes og opfyldes. Masten og  
  antennen skal monteres nøjagtigt iht. den medleverede monteringsvejledning.
 • Produktet kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Husene må ikke åbnes.
 • Undgå at vaske autocamperen med sat-anlæg i et børstevaskeanlæg,  
  autovaskeanlæg eller med højtryksrensere.
 • Kør anlægget ind, hvis det blæser eller stormer.
 • Montering må kun gennemføres på hårde køretøjstage, der er tilstrækkelig  
  kraftige og stabile.
 • Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte  
  producenten eller et værksted, der er udsøgt af producenten.

  ten Haaft GmbH
  Oberer Strietweg 8 . DE-75245 Neulingen
  Tel. +49 (0) 7237 4855-0 . Fax +49 (0) 7237 4855-50
  info@ten-haaft.de . www.ten-haaft.com
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1.3 Vær især opmærksom på følgende

For at undgå fare for brand eller beskadigelser på apparatet må receiveren hverken 
udsættes for regn eller fugt.

Skulle en genstand eller væske trænge ind i huset, afbryd da apparatet fra spæn-
dingsforsyningen og få det kontrolleret af en fagmand, før det tages i brug igen.

Opstil receiveren et sted, hvor der er tilstrækkelig luftcirkulation til stede 
og hvor der ikke er varme kilder i nærheden. Derved undgås intern varmeo-

phobning og sikres længere levetid. Stil ikke noget oven på receiveren — blokeres 
ventilationsåbningerne, kan dette føre til fejlfunktioner og beskadigelser og evt. til 
selvantændelse.

Registreres usædvanlig lugt eller røg, afbryd da apparatet fra strømforsyningen og 
få det kontrolleret af en fagmand.

Sluk for receiveren, før du tilslutter andre apparater. Strømforsyningen, der ledes 
hen til apparatet, skal tilsluttes direkte på køretøjets batteri med 2,5 mm² til 4,0 
mm² tykke forbindelsesledninger. Vær ubetinget opmærksom på, at apparatet ikke 
tilsluttes til en elektronisk laderegulator.

Træk alle ledninger og anlægsdele i tilstrækkelig afstand til mulige fejlkilder som 
f.eks. mobiltelefoner, elektroniske varmestyringer, tændanordninger eller radioanlæg.

Det anbefales at „jordforbinde“ dit fjernsyn i køretøjet for at undgå forstyrrelser på 
fjernsynet eller satellitmodtageanlægget. Forbind kun den frit tilgængelige jordfor-
bindelse på dit fjernsyn med køretøjets ramme.

Tilslut kun antennen (modtageantenne) med de medleverede kabelsæt eller for-
længerledningssættene, der fås som tilbehør. Forlængerledningssættene fås kun til 
Oyster® Digital.
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Før antennen åbnes, skal du være opmærksom på, at dette arbejde ikke generes 
af nogen genstand (træstamme, gren, skilt osv.).

Kontroller altid selv som fører af køretøjet, at antennen er kørt helt ind, 
ved at rette et blik på den udvendige enhed.
Den automatiske indkørsel af antennen kan vare op til 30 sekunder, 

efter at tændingen er tændt eller motoren er startet. Bevæg ikke køretøjet i 
denne tid.
Antennen kan kun køres ind, hvis hovedkontakten på receiveren står på EIN 
(eller „I“), og receiveren forsynes med spænding. En teknisk defekt i køretøjet 
eller på antenneanlægget kan forhindre den automatiske indkørsel. Kontroller 
derfor altid, at antennen er kørt helt ind, før køretøjet startes.

Sikr, at anlægget er blevet indbygget i dit køretøj iht. oplysningerne i den medle-
verede monteringsvejledning, eller få dette bekræftet af det firma, der indbygger 
anlægget.

I de forskellige lande gælder generelt andre love og bestemmelser for drift af satel-
litmodtageanlæg og elektriske samt elektroniske apparater. Som bruger af et sådant 
anlæg bærer du selv ansvaret for at overholde de til enhver tid gældende forskrifter.

Kender du ikke de til enhver tid gældende nationale forskrifter, anbefales det at 
hensyn til din egen retssikkerhed at slukke for anlægget med hovedkontakten på 
receiveren før enhver kørsel med køretøjet, så hele satellitmodtageanlægget er 
afbrudt helt fra køretøjets spændingsforsyning.

Vær ubetinget opmærksom på, at alle dele på dette anlæg kan være farlige for børn. 
Indtagelse af smådele som f.eks. batterier kan være livsfarligt! Lad aldrig børn lege 
uden opsyn med dette anlæg eller dele af det. Vær altid opmærksom på, at personer 
ikke opholder sig i antennens aktionsradius, når antennen bevæges.



2.1 Fjernbetjeninger
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Tænde/slukke for receiver (power)

Slukke for lyd til højttalere (mute)
Sleep-funktion aktiveres ved at trykke i lang tid (3 sek.) 

Ciffertaster til direkte indtastning af kanal

Skifte mellem fjernsyn og radio

Vælge en favoritliste

Indstille lydstyrke

Programskift

Åbne skærmmenuer

Skifte tilbage til det sidst indstillede program
Tænde/slukke for tekst-tv Mixmode

Vise aktuelle programinformationer (EPG)

Menunavigation op
I normal drift: Programskift

Menunavigation ned
I normal drift: Programskift

Menunavigation til venstre
I normal drift: Indstille lydstyrke

Menunavigation til højre
I normal drift: Indstille lydstyrke

Vælge eller bekræfte en funktion

Åbne programliste

Lukke skærmmenuer/slukke tekst-tv

Uden funktion

Hente elektronisk programtidsskrift (EPG) frem

Starte receiverens tekst-tv funktion
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Valg af stream

Tilbageløb

Fremløb

Starte afspilning

Stoppe afspilning
Starte Timeshift funktion

Afslutte afspilning

Starte optagelse af en udsendelse

Springe 5 minutter tilbage i den optagede udsendelse

Springe 5 minutter frem i den optagede udsendelse

Hente optagelsesoversigt frem

Hente timerliste frem

Vælge videoopløsning på HDMI udgang

CARO MA HDTV: Starte satellitscanning menu
Oyster HDTV + I: Starte satellitscanning /
Starte internet-satellitscanning

Aktivere gennemsløfning for analoge og digitale video- og 
audiosignaler

Åbne antenneanlæggets menu



2.2 Sat-mus - betjening uden fjernbetjening

Med de to taster på displayenheden (sat-mus) kan der gennemføres en nødbet-
jening af receiveren, hvis der ikke er nogen fjernbetjening.
Tasterne har følgende funktioner:

Står receiveren på standby, tændes den med et kort tryk på de to taster. I standby-
funktionen „strømbesparende“ kan receiveren kun tændes med denne taste-
kombination.

Et yderligere betjeningselement er hovedkontakten på forsiden af receiveren.
I position „O“ eller „OFF“ er receiveren helt afbrudt fra køretøjets spændingsforsyn-
ing. Receiveren tændes ved at stille denne kontakt på „I“ eller „ON“.

Skulle det ske, at receiveren ikke mere reagerer på kommandoer, stilles hovedkon-
takten på „O“ i ca. 10 sekunder og så tilbage på „I“ igen.

Skifte til næste kanal på kanalliste

Skifte til foregående kanal på kanalliste

Trykkes kort på de to taster på samme tid, kan der skiftes mellem RADIO og TV.
Trykkes på de to taster i længere tid, slukkes receiveren. Dette svarer til, at man trykker på 
den røde standby (ON/OFF) taste på fjernbetjeningen

Sat-mus-stik (RJ-45)

Fjernbetjeningsmodtager

Venstre sat-mus-taste

Højre sat-mus-taste

Display1

4

2

5

3

1
2 3

4

5
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3.1 Funktionerne på sat-anlægget
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Oyster / CARO / Cosmo HDTV

Automatisk søgning Den viste satellit søges

Søgning via opholdssted Valg af opholdssted

Manuel søgning Azimuth; Elevation; Skew; Sidste position; Gem position; Indtrækning

Indtrækning og slukning 

Kører ind og lukker ned 

Antenne trækkes ind og receiver slukkes

Antenne køres ind og lukkes ned (receiver forbliver tændt)

Konfiguration

Internet Service Visning satellit/søgning

Standbymodus Komfortabel; strømbesparende

Drejning af LED-display Ja, nej

Aktivering af antenne 

Søgesatellit 

Nuværende lokation 

Automatisk satellitskift 

Sleeptimer

Nulstilling af søgeparametre 

Søgning via opholdssted 

Aktiv, spørgsmål, off

Søgt TV satellit

Lokation

Aktiv, off

Sleep-funktion, standby

Ja, nej

Valg af opholdssted, start søgning

Specialfunktioner CTRL Out  12V, 0V
Audio Out  on, off
Hovedtelefon/headphone  on, off
Front AUX relay  on, off

Menugruppen til styring af anlægget kan hentes direkte frem med ANT tasten på 
fjernbetjeningen.

Der kan også springes til Oyster / CARO / Cosmo HDTV menuen ved at trykke på 
MENU-tasten og vælge punktet Oyster / CARO / Cosmo HDTV … med markørtas-
terne (menunavigationstaster op/ned). Menuen åbnes ved at trykke på OK.



De enkelte punkter vælges som altid med markørtasterne (menunavigationstas-
ter op/ned) og OK. Alle søgefunktioner og de nødvendige indstillinger betjenes via 
menuen Oyster / CARO / Cosmo HDTV … Mange funktioner udløses dog også helt 
automatisk, hvis dette øger betjeningskomforten.

F.eks. klappes antennen automatisk op og bevæges til den sidste modtageposition, 
så snart der tændes for anlægget. Kan der ikke modtages noget billede her, starter 
en automatisk søgning helt af sig selv. Sikr derfor, at personer ikke kan komme til 
skade som følge af en antennebevægelse, når anlægget tændes.

Når anlægget slukkes med den røde standby-taste eller tasterne     på displayenhe-
den, klappes antennen automatisk ind, på samme måde klappes antennen ind, når 
der tændes for køretøjets tænding for at starte motoren. Naturligvis varer det et par 
sekunder, før antennen er kørt ind. Vent med at køre, til antennen er klappet helt 
ind, og receiveren er slukket.

Kast altid et blik på køretøjets tag for at kontrollere, at antennen er 
positioneret rigtigt, før du kører væk. Displayet må kun vise et grønt 
standby-punkt eller skal være helt mørk, afhængigt af indstillingen.

Vær opmærksom på, at anlægget afbrydes helt fra køretøjets elnet, når 
der slukkes for hovedkontakten, hvorved antennen ikke kan køres auto-
matisk ind.

Vær desuden opmærksom på, at den strømbesparende standby-funktion kun kan 
ophæves ved at trykke på de to taster på sat-musen på samme tid.
Fungerer anlægget tilsyneladende ikke længere, trykkes på de to taster på sat-
musen.
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Vælges dette menupunkt, startes den 
automatiske søgning med det samme. 
Den automatiske søgning startes ellers 
også efter tændingen, hvis der ikke 
kan findes noget billede i den sidste 
modtageposition (f.eks. efter at kø-
retøjet er blevet flyttet eller opholds-
stedet er blevet ændret).

Satellitsøgningen gennemføres iht. LEM-princippet (Last Elevation Memory) og star-
ter i hældningsvinklen for den sidste modtageposition. Normalt findes den modta-
gelige satellit relativt hurtigt, da der normalt ikke er stor afstand mellem det gamle 
og nye opholdssted.

Er der blevet kørt længere strækninger med køretøjet siden det sidste opholdssted, 
er det for det meste en tidsmæssig fordel (forkortet søgetid) at vælge Søgning via 
opholdssted.

Den automatiske søgning går altid ud fra, at dit køretøj er parkeret helt vandret. Er 
dette ikke tilfældet, skal du evt. regne med længere søgetider.

Satellitten, der anvendes til den automatiske søgning, kan forindstilles under 
Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfiguration -> Søgesatellit.

Dit sat-anlæg er i stand til automatisk at skifte frem og tilbage mellem alle satellit-
ter, der kan modtages på opholdsstedet, uden at du behøver at gøre noget specielt.

I kanallisten er også satellitten gemt, der udsender dette program og som hører til 
den enkelte programplads (se tillæg kanalliste). Hvis sat-anlægget registrerer et 
satellitskift, når du skifter program, søger antennen straks denne satellit og indstill-
ler sig nøjagtigt på dette signal. I denne tid ses meldingen Søgning aktiv i status-
displayet.

3.2 Automatisk søgning

Oyster HDTV > Automatisk søgning

Satellit:

Den viste satellit søges. Vent et øjeblik, indtil antennen er 
rettet præcist mod satellitten. Tryk på EXIT for at stoppe 
bevægelsen og afbryde søgningen.

Status:
Astra 1

Søgning aktiv
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Kan det valgte program ikke findes på den nye satellit (f.eks. fordi det ikke sender 
noget for tiden eller fordi du befinder dig uden for modtageområdet), kører anten-
nen tilbage til satellitten, hvorfra søgningen blev startet, og skifter til et program 
fra denne satellit.

Den tid, dit anlæg har brug for til at gennemføre dette skift, afhænger meget af, 
hvor stor afstanden er mellem de to satellitpositioner. Et skift mellem Astra 1 og 
Hotbird kan f.eks. ske på under 5 sekunder, hvis satellitpositionerne kendes. Kendes 
de nøjagtige positioner ikke, varer skiftet noget længere.

3.2 Automatisk søgning



Vælges menupunktet „Søgning via 
opholdssted“ åbner en undermenu, 
hvor der kan vælges forskellige lande 
og regioner. Med markørtasterne 
(menunavigationstaster op/ned) 
vælges et punkt, som aktiveres ved at 
trykke på OK.

Satellitten, der anvendes til den 
automatiske søgning, søges hhv.  er 
forindstillet under Oyster / CARO / 
Cosmo HDTV… -> Konfiguration -> 
Søgesatellit.

I denne forbindelse forbindes de regi-
onalt forskellige hældningsvinkler med 
de modtagelige satellitter.
Satellitterne findes så noget hurtigere. 
Denne søgefunktion er særlig inter-
essant, hvis der er en større afstand 
mellem det gamle og det nye opholds-
sted.

På skærmen ses, hvilken satellit der 
kan bruges til søgningen. Når satellit-

ten er blevet fundet, skiftes automatisk til et program, som virkelig sendes fra denne 
satellit.

Vær opmærksom på, at ikke alle satellitter og ikke alle kanaler kan modtages alle 
steder. Modtagemulighederne afhænger også af antennens størrelse.

3.3 Søgning via opholdssted

15

Søgning via opholdssted

MENU : Tilbage

Tyskland (nord)
Tyskland (syd)
Østrig
Schweiz
Holland
Belgien
Danmark
Polen
Tjekkiet
Frankrig (nord)
Frankrig (syd)
England
...
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Vælges dette menupunkt, åbnes en 
menu, hvor du kan styre og indstille 
sat-anlægget manuelt. Vælg et pro-
gram, der kan modtages dér, hvor du 
er, før dette menupunkt vælges, da du 
ellers ikke modtager noget billede.

Med den manuelle søgning kan f.eks. 
antennens position optimeres manuelt 
eller nye satellitter findes. Menuen 
viser drejning og hældning i gradrt 
i forhold til dit køretøj samt signal-
styrken. Det kraftigste signal sørger 

også samtidigt for den bedste billedkvalitet. Signalstyrken varierer dog afhængigt af 
program og opholdssted. 

Til billedmodtagelse har du brug for en signalstyrke med en C/N værdi på mindst 7 
eller højere (C/N 8 ved krypterede/koderede programmer).

Antennen bevæges ved at stille bjælken med markørtasterne (menunavigationstas-
ter op/ned) på Azimut (drejning, retning) eller Elevation (hældning). Med markør-
tasterne (menunavigationstaster op/ned) kan du nu bevæge antennen trinvist i 
den valgte retning.

I displayvinduet ses den tilsvarende ændring, der opstår i antenneretningen. Vær 
opmærksom på, at de viste retningsværdier refererer til dit køretøj, og at de ikke 
er ægte gradangivelser (himmelsretning) — bevæges køretøjet, gælder de gamle 
værdier ikke mere!

3.4 Manuel søgning

Oyster HDTV > Manuel søgning

MENU : Tilbage EXIT : Luk menuen

Azimut
Elevation
Azimuth step size
Elevation step size
Sidste position
Gem position
Indtræking
Signalniveau
Signalkvalitet
C/N

10,0°
-72.0°

2
1

68%
64%
10,5
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Ønsker du at styre antennen over store strækninger, kan du øge trinvidden. Den 
aktuelt indstillede position gemmes ved at vælge punktet Gem position og trykke 
på OK. Nu gemmes den aktuelle position med det samme.

Køres anlægget ind/slukkes det nu, og tændes det igen, køres automatisk til denne 
position igen. Hvis du altså havde et billede ved Gem position , og køretøjet ikke er 
blevet bevæget, modtages et billede igen i løbet af få sekunder, når det tændes igen.

Desuden kan du til enhver tid køre antennen ind fra punktet „Manuel søgning“ — 
dette gøres ved at bevæge den røde bjælke hen på „Indtrækning“ og trykke på OK. 
Nu kører antennen ind, dette ses i retningsdisplayvinduet. Ved en elevation på ca. 
—73° er antennen kørt mekanisk helt ind — anlægget slukker dog ikke nu. Vælges 
punktet „Sidste position“ og trykkes herefter på OK, kører antennen i den gemte 
position. Dette kan du f.eks. gøre, hvis du havde kørt antennen ind forinden, for så 
at køre den ud igen.

Har du valgt en DVB-T kanal (som option), er det naturligvis ikke nogen god ide at 
optimere satellitantennens position. DVB-T modtages med en separat antenne. Af 
den grund ses en tilsvarende henvisning, hvis du ønsker at anvende den manuelle 
søgning med en aktiveret DVB-T kanal.

Menuen Manuel søgning kan altid forlades med EXIT. Hvis en antennebevægelse er 
aktiv, når menuen forlades, stoppes denne.

3.4 Manuel søgning
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Denne funktion kører antennen ind og 
stiller receiveren på standby.

Trykkes på den røde standby-taste     
på fjernbetjeningen, eller trykkes sam-
tidigt på begge taster på displayenhe-
den, springes til denne funktion.

Standby-tilstanden vises med et grønt punkt på displayenheden (sat-mus), hvis 
indstillingen „Komfort“ er valgt under Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfi-
guration -> Standbymodus .

Denne funktion kører antennen ind og 
slukker ikke for receiveren.

Reaktivere:
Vælg menupunktet 
Manuel søgning -> Sidste position.

3.5 Indtrækning og slukning

3.6 Kører ind og lukker ned

Antennen trækkes ind og slukkes. Tryk på EXIT, hvis du vil 
afbryde indtrækningen.

Indtrækning og slukning

Azimut:
Elevation:

0,0
0,0

Antennen trækkes ind. Tryk på EXIT, hvis du vil afbryde 
indtrækningen. Når antennen er trukket ind, kan du bruge 
HDD- eller DVB-T-funktionen.

Kører ind og lukker ned

Azimut:
Elevation:

0,0
0,0
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Under dette menupunkt kan diverse indstillinger foretages til drift af sat-anlægget. 
Alle indstillinger, der har noget at gøre med automatiske søgefunktioner, gennem-
føres her. Indstillinger, der har noget at gøre med almindelige receiverfunktioner, 
gennemføres under Menu -> Konfiguration.

Følgende konfigurationsmuligheder står til rådighed for dit sat-anlæg:

 • Standbymodus
 
 Med indstillingen „Komfort“ kan du tænde for anlægget igen med  
 fjernbetjeningen (rød taste), hvis det står på standby. Dette beredskab vises i 
 form af et lille grønt punkt eller streg i displayet.

 I indstillingen „strømbesparende“ slukkes både fjernbetjeningsmodtageren  
 og det grønne lyspunkt i standbymodus. I dette tilfælde kan anlægget ikke  
 mere tændes igen med fjernbetjeningen. I dette tilfælde tændes anlægget  
 ved at trykke kort på de to taster på displayenheden (sat-mus).

 • Drejning af LED-display
 
 Indstillingen „Ja“ medfører, at kanalnummeret i displayet vises på  hovedet.  
 Dette er praktisk, hvis den eksterne displayenhed er monteret på  hovedet.  
 Derved kan kanalnummeret læses normalt igen.

 Indstillingen „Nej“ er beregnet til et display, der er monteret „normalt“.

3.7 Konfiguration
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 • Aktivering af antenne

 Når anlægget tændes, aktiveres antenneenheden normalt med det samme, og  
 antennen drejes hen mod satellitten. Dette kan forhindres ved at stille dette  
 menupunkt på „Off“. Dette kan f.eks. være en god ide, hvis du ikke kan modtage 
 nogen satellit på dit opholdssted, men alligevel gerne vil have funktionerne PVR 
 eller +T (som option).

 Denne funktion kan også bruges til drift af en ekstern satellitantenne. Ved  
 indstillingen „Spørg“ spørger systemet, hver gang anlægget tændes, om du  
 ønsker at aktivere antennen denne gang eller ej.

 Du kan til enhver tid aktivere antenneenheden på et senere tidspunkt ved at  
 hente Oyster / CARO / Cosmo HDTV menuen frem med ANT-tasten og så  
 springe til Konfiguration på Aktivering af antenne.

 • Søgesatellit

 Her kan du vælge, hvilken satellit anlægget skal indstilles på, når det tændes  
 eller til Automatisk søgning eller til Søgning via opholdssted. Der kan vælges  
 mellem forskellige satellitter, der dækker forskellige regioner og programtilbud  
 på forskellige sprog. Vær opmærksom på, at ikke alle satellitter kan modtages  
 overalt (se tillæg Søgesatellitter)!

 • Automatisk satellitskift

 Indstillingen „Aktiv“ medfører, at det under et programskift kontrolleres, om det  
 nyvalgte program sendes på en anden satellit end den, der modtages for  
 øjeblikket. Registreres et sådant satellitskift, kører anlægget automatisk hen på  
 den nye satellit: 

 Indstillingen „Off“ deaktiverer det automatiske satellitskift. 
 Dette kan blive nødvendigt, hvis det automatiske satellitskift ikke fungerer på  
 grund af svage signaler, og du ønsker at bruge den manuelle søgning.  
 (se Automatisk satellitskift).

3.7 Konfiguration
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 • Sleeptimer

 Er Standby indstillet, køres antennen ind og lukkes ned, hvis Sleeptimer  
 aktiveres. Er Sleepmodus indstillet, stilles anlægget på Sleepmodus af  
 Sleeptimer, uden at antennen køres ind.

 De regulære timere tages der kun højde for i Sleepmodus og er inaktive i  
 Standby.

 • Nulstilling af søgeparametre

 Vælg dette punkt og bekræft med OK, hvis du mener, at dit sat-anlæg ikke mere 
 er i stand til at finde den valgte satellit via Automatisk søgning eller Søgning  
 via opholdssted. Satellitsøgefunktionen stilles derved tilbage i en grundtilstand. 
 Vær opmærksom på, at søgningen kan vare noget længere efter  en nulstilling  
 af søgeparametrene. Brug derfor kun denne funktion med omtanke.

Servicemenu

Vælg menupunktet Oyster / CARO / Cosmo HDTV… -> Konfiguration og tryk på 
ANT-tasten for at springe til servicemenuen.

SatMouse cifre

Standardindstillingen for SatMouse cifrene er 4.

Søgetransponder/beam (kun for forhandleren) 

Nogle satellitter har flere forskellige dækkeområder (footprints). Det medfører, at 
ikke alle kanaler fra en satellit kan modtages i det samlede dækkeområde for en 
satellit. På samme måde kan det ske, at den automatiske søgning ikke kan finde 
en satellit, da et andet dækkeområde er valgt som reference. Her kan du vælge et 
egnet dækkeområde for hver satellit iht. oplysningerne fra satellitoperatøren og dit 
opholdssted.

3.7 Konfiguration
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Internet Service Sat

Med optionen „Internet“ på Oyster Digital anlæg kan man indstille satellitten, der 
leverer internet-dataservicen. Ved udleveringen er denne indstilling allerede forind-
stillet, så den passer til det medleverede satellitmodem.

Test Limits og Test Powersupply

De to menupunkter Test Limits og Test Powersupply bruges af en fagmand til at 
montere anlægget og er ikke af betydning for den normale brug.

3.7 Konfiguration
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Har du købt dit Oyster 85 Digital CI med optionen „Internet“, har du mulighed for at 
få adgang til det verdensomspændende internet direkte via satellit. (andre modeller 
her ikke denne internet-option.) 

For at kunne bruge internettet har du brug for en licensaftale med en provider (in-
ternetprovider) samt et specielt satellit-modem og en iLNB med sendeevne. Modem 
og iLNB følger med leveringen af Oyster 85, hvis du har købt optionen „Internet“. Du 
behøver så blot at tegne en licensaftale for at kunne aktivere og bruge det medleve-
rede modem. Materiale og yderligere informationer herom følger med dit anlæg.

Internetkommunikationen sker via en almindelig computer eller en almindelig lap-
top, der skal være udstyret med en netværkstilslutning. Via denne netværkstilslut-
ning forbindes din PC med satellitmodemmet vha. det medleverede kabel.

Dit anlæg er allerede forkonfigureret, så det passer til det leverede satellitmodem og 
den internetserviceprovider, der er anbefalet i det medfølgende materiale.

Du kan aktivere internetfunktionen enten via menuen med MENU -> Oyster HDTV 
-> „Internet Service“ , eller mens TV‘et er tændt ved at trykke på FUNC tasten på 
fjernbetjeningen.

I begge tilfælde går anlægget i gang med at søge efter den forkonfigurerede inter-
net service satellit og optimeres herefter præcist i forhold til dette internetsignal.
Efter indstillingen skifter visningen i sat-musen til „IP“ (internet protokol). Modem-
met går nu i gang med at kommunikere med netværket og logge sig på via satellit. 
Denne proces varer typisk 60 sekunder, dog kan den i undtagelsestilfælde også vare 
en hel del længere.

Kommunikerer modemmet rigtigt med netværket, lyser den grønne „RX“-LED-lampe 
på modemmet. Lyser den grønne LED-lampe ikke på modemmet i løbet af maks. 60 
sekunder efter skift til „IP“, er der en fejl på modemmet.

3.8 Internet Service (som option)
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Når modemmet har logget sig korrekt på netværket, slukker den gule „Warnung/
Advarsel!“-LED-lampe på modemmet. Nu kan du kommunikere med internettet via 
din PC.

Vær opmærksom på følgende: Din PC tildeles en IP-adresse af modemmet eller sa-
tellitnetværket pr. DHCP. Aktiver derfor funktionen „Hent automatisk en IP-adresse“ 
i din computer!

Der skiftes tilbage fra internetfunktion til normal TV-funktion ved at trykke på 
tasten „AV“ på fjernbetjeningen. Herefter kan du starte en ny satellitsøgning for den 
forindstillede TV-satellit med fjernbetjeningen (MENU -> Oyster HDTV -> Auto-
matisk søgning).

Som alternativ kan du også afslutte internetfunktionen med tasten „TV“ og på den 
måde springe direkte tilbage til den forkonfigurerede fjernsynssatellit. 

Selvfølgelig kan du også trække satellitanlægget ind og slukke det direkte fra inter-
netfunktionen ved at trykke på den røde standby-taste på fjernbetjeningen.

Vær opmærksom på, at satellitanlægget enten kan bruges til at se TV/høre radio 
eller til at være på internettet. Det er ikke muligt at have disse to funktioner aktive 
på samme tid.

3.8 Internet Service (som option)



3.9 Fejlvisninger

Når den automatiske antenneenhed er i brug, kan der opstå fejl, hvis f.eks. anten-
nens bevægelsesfrihed ikke er sikret (grene, sne osv.).
Sådanne fejl registreres automatisk og vises som fejlkode på det eksterne display.

Display Fejlbeskrivelse Fejlafhjælpning

E 01 Under søgningen efter en 
satellit, kunne der ikke mod-
tages noget signal

Skift opholdssted. Har du frit udsyn mod 
syd? Befinder du dig i modtageområdet 
for en satellit?

E 02
E 03

Antenne er blokeret i dre-
jeretning (E02) eller hæld-
ningsretning (E03)

Rager genstande ind i antennens bevæ-
gelsesområde? Er forsyningsspændingen 
for lille (batteri svagt)?

E 04 Antenne kan ikke køres helt 
ind og slukkes

Tryk på EXIT for at klappe antennen op 
igen. Fjern sne, løv/blade eller andre gen-
stande fra fordybningen, hvor antennen 
skal opbevares.
Forsøg UNDER INGEN OMSTÆNDIGHE-
DER bare at stille anlægget på OFF hva. 
hovedkontakten, men afhjælp årsagen til 
fejlen forinden!

E 05
E 06

Antenne reagerer ikke efter 
tænding eller reagerer ikke 
på kommandoer

Er den røde sikring (10 A) i orden?
Er alle kabler sat rigtigt i?
Evt. er styreledningens stikkontakter let 
oxideret. Træk kablet ud og sæt det i igen

E 07
E 09

Kortslutning/afbrydelse i an-
tennekabel eller på antenne

Kontroller det hvide antennekabel og stik-
kene både på receiveren og på LNB.

E 08 Ingen/for lidt spænding for 
antennen

Kontroller stiksikringerne på bagsiden af 
receiveren.

E 10
E 11
E 12

Advarsel: Når antennen 
drejes, falder forsynings-
spændingen betydeligt

Oplad batteriet igen så hurtigt som 
muligt. Kontroller evt. kabelforbindelsen 
og anlæggets tilslutning til køretøjets 
spændingsforsyning.
Følg monteringsvejledningen!
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Display Fejlbeskrivelse Fejlafhjælpning

E14
E 15

Forkert tilbagemelding fra 
antennen

Der er tilsluttet en ikke kompatibel anten-
ne.
Relæ til strømforsyning af antennen 
preller (dvs. hurtig åbning og lukning flere 
gange), eller kontakten er snavset eller 
afbrændt (relæ defekt).
Evt. kraftige svingninger på strømforsyn-
ingen (udeforsyning via laderegulator eller 
fjernsynsapparat udsender fejl).

E 16 Forkert modelkonfiguration Fejl ifm. modelkonfiguration
En update blev evt. gennemført ukorrekt. 
Apparatet skal sendes til fabrikkens kun-
deservice.

E 17 Re-Init udløst Udefinerede hukommelsesindhold blev 
registreret. Fejlene blev korrigeret.
Sluk for apparatet og tænd for det igen. 
Du bliver nu evt. nødt til at gennemføre 
nogle indstillinger på ny (f.eks. søgesatel-
lit).

E 18 Endestopkontakt/mekanik 
fejl

Der blev fundet en fejl i antenneenheden. 
Evt. er tilisning en årsag. Kontakt kunde-
service.

E 19 Hardwaredefekt (evt. også 
tilsvarende OSD-melding)

Den automatiske selvtest har registreret 
en hardwaredefekt. Brug ikke apparatet, 
der er fare for følgeskader. Apparatet skal 
sendes til kundeservice.

3.9 Fejlvisninger



3.10 Modtagelse i fremmede lande

I dette kapitel beskrives det, hvordan der foretages en LNB efterjustering for 
at optimere modtagelsen i randzonerne for fjernsynssatellitters dækkeområder. 
LNB- eller antenneskrueforbindelsen løsnes og drejes et bestemt vinkelmål. 
Denne optimering er kun nødvendig randzoner. Det anbefales at lade teknisk 
kyndige gennemføre dette arbejde.

Vha. moderne digitalteknik øges området til dels betydeligt, hvor en bestemt satellit 
kan modtages.

Dog er alle satellitter, der sender et program, der er interessant for mellemeuropæer, 
naturligvis også „rettet“ mod Mellemeuropa. Hvis modtageanlægget altså befinder 
sig uden for dette område, ser antennen „fra siden“ mod satellitten. Denne effekt 
kaldes „skew-vinkel“ eller „Polarisationsfejlvinkel“ og opstår især i lande/områder 
som f.eks. Portugal, Sydspanien, Marokko, Grækenland, Tyrkiet og ofte på de kana-
riske øer.

Modtageelektronikken kompenserer for det meste denne effekt uden at gøre noget, 
men i nogle tilfælde er det nødvendigt at „efterjustere“ en smule med hånden. Den-
ne „efterjustering“ består i, at hhv. LNB (antennens modtagehoved) eller hele den 
flade antenne skal drejes et par grader.

For de efterfølgende tabeller og vinkeloplysninger skal følgende fastlægges: Til 
bestemmelse af drejeretningen kigger betragteren lige som antennen hen mod 
satellitten.
Betragteren står altså bag ved eller ved siden af antennen. Nu drejes - afhængigt af 
antennemodel - LNB foran antennen (Oyster®), LNB i antennen (Cosmo®) eller hele 
antennen (CARO®).

 • Drejeretninger I URETS RETNING er negative (-).
 • Drejeretninger MOD URETS RETNING er positive (+).
 • Drejes i „+“ retning, bevæges LNB-enheden/antenne NEDE til HØJRE.
 • Drejes i „-“ retning, bevæges LNB-enheden/antennen NEDE til VENSTRE.
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3.10 Modtagelse i fremmede lande

Indstilling af LNB i forskellige områder:

Bemærk: Denne tabel indeholder kun vejledende værdier for skew-vinklen.

Korrekturer under ca. 8° skal ikke ubetinget udføres, så længe modtagelsen er i 
orden. „Finindstillingen“ af skew-vinklen gør det ofte muligt at modtage satellitter 
i områder, der egentlig allerede ligger meget uden for dækkeområdet. De egentlige 
dækkeområder for de enkelte satellitter findes under www.lyngsat.com eller under 
www.satcodx.com. Disse to websider indeholder helt generelle, interessante infor-
mationer om kanaltilbuddet og rækkevidden for satellit-TV.

Land Astra I 
19.2° øst

Astra II 
28.2° øst

Astra III 
23.5° øst

Hotbird 
13° øst

Atlantic Bird 
3 5° vest 

Tyskland og tilgrænsen-
de lande

0° +8° +4° -6° -23°

Frankrig +7° +14° +1° +2° -15°

Beneluxlande +3° +9° +6° -2° -16°

England +7° +12° +10° +3° -9°

Irland +11° +16° +13° +7° -6°

Portugal +22° +28° +25° +16° -4°

Sydspanien, Gibraltar +20° +28° +24° +14° -8°

Skandinavien -6° -2° -4° -9° -19°

Grækenland -12° 0° -7° -20° -38°

Tyrkiet, Ukraine, Hvide-
rusland

-20° -11° -15° -26° -39°

Kanariske øer +39° +44° +42° +34° +12°

Marokko +23° +31° +27° +17° -8°

Italien, Sicilien -2° +8° +3° -8° -27°

Tunesien, Libyen +4° +15° +9° -4° -27°

Mellemøsten -31° -19° -25° -38° ---
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4.1 Receiver menustruktur

Adgang via fjernbetjeningstaste „Menu“

Hovedmenu

Kanalliste

Indstillinger

Ekstraudstyr

Timer

CI-indstillinger 

Rediger 

Scanning 

Generelle indstillinger 

Filmanager 

Sprog

Modtagelse

Tuner-info 

Netværksinfo 

Gendan fra fil 

Transponderliste 

Gem til fil 

Tid og dato 

Internetradio 

Kalender

Adgangskode og forældreindstillinger

System-info 

OSD

Software-opdatering

Audio/video 

Pvr/drev 

Netværk

Gendan fabriksindstillinger

Service-info 

Satellitliste 

Gendan fabriksliste
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Bedienung mit Fernbedienung:

30

Funktion Indtillingsmulighed

Hovedmenu / Kanalliste

Rediger Redigeringsprogram for servicelister, rediger favoritlister

Scanning Scanner

Gem til fil Eksporter kanalliste

Gendan fra fil Importer kanalliste

Transponderliste Tilføj transponder, fjern transponder

Satellitliste Rediger grundindstillinger til satellitter 

Gendan fabriksliste Kanallister stilles til udleveringstilstand

Hovedmenu / Indstillinger

Generelle indstil-
linger 

CEC-styring, fjernbetjening, Sovefunktion, Automatisk nedlukning

Tid og dato Dato, Tid, Region, Sommertid

Sprog OSD-sprog, Audio-sprog, Undertekstsprog

OSD Visningstid, Transparens, Radio-stillbillede, Kanalnummer-timeout

Adgangskode og 
forældreindstillinger

Opsætningsmenulås, Adgangskode, Aldersgrænse, Forældreoplysninger

Modtagelse Twin LNB, Vælg styringsmetode, Vælg satellit, satellitter aktiveres, LNB øvre 
LOF og LNB nedre LOF

Audio/video Format, Skaleringsmetode, HDMI-signal (opløsning), YPbPr, Lysstyrke, 
Kontrast, Mætning, Digitalt audio-output, HDMI audio-output, Eftersynkro-
niseringsmodus

Pvr/drev Konfiguration PVR/drev (interne harddisks standby tid (som option), Pvr-
afsætstid, Timer, før tid, Timer, efter tid, Omdøb, Formater)

Service-info Serviceinformationer til den indstillede kanal

Pvr/drev Konfiguration PVR/drev (interne harddisks standby tid, Pvr-afsætstid, Timer, 
før tid, Timer, efter tid, Omdøb, Formater)

Netværk DHCP on/off, DNS-modus auto/manuel

Gendan fabriksinds-
tillinger

Vil du gendanne fabriksindstillinger?

4.1 Receiver menustruktur
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Funktion Indtillingsmulighed

Hovedmenu / Ekstraudstyr

Filmanager Vis drev og filer

Internetradio Tænd/sluk internetradio

Kalender Vis kalender for det aktuelle år

Software-opdatering Aktualiser software

System-info Systeminformationer

Tuner-info Tuner Informationen (Nuværende tuner, Nuværende satellit, Nuværende 
transponder, Signalstyrke, Signalkvalitet

Service-info Serviceinformationer om den indstillede kanal

Netværksinfo Informationer om det tilsluttede netværk

Hovedmenu

Timer Timerliste, Programmer/slet timer

CI-indstillinger Informationer om CI modul og smartkort

4.1 Receiver menustruktur



4.2 Kanalliste/Redigering

Din Digital CI receiver har 10 frit pro-
grammerbare favoritlister.
En favoritliste er et udvalg af kanaler 
fra hele kanalisten.

Aktiveres en favoritliste, kan der kun 
vælges mellem de programmer, der 
administreres i denne favoritliste, alle 
andre kanaler undertrykkes. Da det er 
muligt at oprette op til 10 forskellige 
favoritlister, giver det f.eks. mulighed 
for forskellige receiverbrugere at op-
rette egne lister,uden at hele kanallis-
ten skal ændres.

Favoritlister oprettes

Favoritlister administreres under MENU -> Kanallister . I denne undermenu kan du 
anbringe ønskede kanaler fra hele kanallisten i hver af de 10 favoritlister. Læs og 
overhold hjælpeteksterne nederst på skærmen i forbindelse med betjeningen. Forlad 
redigeringen af favoritlisterne ved at trykke 1 gang på EXIT eller 2 gange på MENU. 
Evt. ændringer skal bekræftes med OK.

Favoritlister bruges

Med tasten „0“ springes direkte til udvalgsmenuen for favoritlisterne. Vælg den 
ønskede liste med P+/P- og bekræft med OK. Fra nu af indeholder kanallisten kun 
de kanaler, der er valgt i favoritlisten. Ønsker du at kunne vælge mellem alle kanaler 
igen, tryk da igen på „0“ og vælg „INGEN“. Væg opmærksom på, at du altid kan væl-
ge alle kanaler, når en favoritliste er aktiveret, ved at vælge kanalen direkte.

Programmer sorteres

Her kan programlisten sorteres, programmer forskydes i listen, programmer omdø-
bes, programmer slettes og programmer tilføjes til favoritlister.
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SWAP
PLAY
FR/FF
OK
INFO
MENU

STOP
EXIT

: Skift aktiv liste
: Tune til tjeneste
: Indeks op / ned
: Tilføj til forretrukne
: Marker tjeneste
: Tilbage

: Vælg yndlingdliste
: Fjern enhed
: Sorter liste efter navn.
: Omdøb service/yndl.-liste
: Lås/oplås kanal
: Luk menu

Redigeringsprogram for servicelister
Tv-stationer Favorites 1123

0001 Das Erste HD
0002 ZDF HD
0003 SAT.1
0004 RTL Television
0005 ProSieben
0006 RTL2
0007 VOX
0008 WDR HD Köln
0009 SWR BW HD



Favoritliste oprettes

Vælg en favoritliste med den blå taste (listen 1 er allerede forvalgt). Marker et 
program i listen „TV programmer“ for at tilføje det til den aktuelle favoritliste ved 
tryk på tasten [OK]. Ønsker du også at tilføje det næste program i listen, behøver du 
bare at trykke på tasten [OK] igen. Det samme gøres med alle yndlingsprogrammer i 
listen.

Program- eller favoritliste redigeres

Vælg med tasten [SWAP], om listen „TVProgramme“ (TV-programmer) eller en „Fa-
voritenliste“ (Yndlingsliste) skal redigeres.
Marker programmet, der skal redigeres. Nu kan du forskyde dette program i listen 
med tasterne [◄◄] og [►►], tilpasse programnavnet med den [gule] taste eller 
slette et program fra listen med den [røde] taste.

I tekstindtastningsvinduet:

Marker tekstpositionen, der skal ændres, og ændr bogstaverne vha. taltasterne 
(f.eks. 1 x taste [2] = „a“, 4 x taste [9] = „z“). Med den [blå] taste kan den disponible 
tegntype ændres, med den [gule] taste kan et tegn indsættes, med den [grønne ] 
taste kan et tegn fjernes og med den [røde] taste kan tegnet til venstre for indsæt-
ningsmærket slettes.

Må kun betjenes af en person, der har kendskab hertil

I programmenuen (tryk en gang på MENU-taste)/rediger kanalliste fin-
des undermenupunktet „Transponderliste“. I denne menu kan du få vist 

og evt. også ændre indstillingerne, der er brug for til at modtage de enkelte 
kanaler.

Forkerte indtastninger i de enkelte positioner kan medføre, at en eller flere kanaler 
ikke mere kan modtages.

4.2 Kanalliste/Redigering
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4.3 Kanalliste/Scanning

Vælg først den satellit, der skal søges 
efter (f.eks. „ASTRA“), så scannings-
metoden: Automatisk for at søge helt 
efter satellitten Kanal for kun at søge 
efter en transponder for satellitten.

Fastlæg så, om der skal søges efter 
Kun FTA, Kun krypterede tjenester 
eller Alle tjenester.

Nu kan du indstille, om der skal søges efter Tv + radio, Kun tv eller Kun radio. Skal 
der søges efter en enkelt transponder for en satellit, skal transponderen indstilles 
med tasterne [◄] og [►].

Yderligere henvisninger vedr. søgning:

Gør dig fortrolig med søgefunktionen og brug den regelmæssigt. Ved mediet „digi-
talt fjernsyn“ kommer der ofte nye kanaler. 

Ofte ændres også dataene for allerede eksisterende kanaler. 

En søgning overtager automatisk registrerede ændringer i den interne kanalliste, 
hvis du besvarer sikkerhedsforespørgslen med „OK“, når søgefunktionen forlades, 
også selv om du ikke selv har foretaget nogle ændringer.
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EXIT : Luk menuMENU : Tilbage

Satellitscanningsmenu

Vælg satellit:
Scanningmethode:
Tjenestetype
Tv / radio
Rediger/vælg transponder:
Signalniveau
Signalkvalitet
Start scanning

0%
0%

Astra 19,2°E
Aautomatisk

Fun FTA
Tv + radio

1: 10729 MHz V



4.4 Hovedmenu/Konfiguration

Konfiguration af receiveren

Konfiguration af receiveren/
menupunkt Generelle indstillinger

Konfiguration af receiveren/
menupunkt Generelle indstillinger
-> Fjernbetjening udvalg
(hvis konkurrerende fjernbetjeninger
anvendes.)
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Indstillinger

MENU : Tilbage

Generelle indstillinger
Tid od dato
Sprog
OSD
Password and parental control
Modtagelse
Audio, video
PVR / drev
Netværk

Gendan fabriksindstillinger

Indstillinger: Generelle indstillinger

MENU : Tilbage EXIT : Luk menuen

CEC-styring
Automatisk nedlukning
Fjernbetjening:
Sleep Timer:

Slukket
Tændt
A
Slukket



4.5 Ekstraudstyr

1. Signalstyrke

Når antenne er indstillet, kan du i 
undermenuen „Ekstraudstyr/Tuner-
info“ til enhver tid hente visnin-
gen af signalstyrke frem. Med den 
illustrerede, lodrette bjælke kan du 
vurdere signalstyrken.

C/N-værdien angiver endnu en gang 
den samme værdi i dB. Jo større dette 
tal er, desto bedre er modtagekvalitet. 
Afhængigt af kanal bør der være et 
godt fjernsynsbillede ved DVB-S fra en 
værdi på ca. 8. Ved DVB-T (som opti-
on) er en C/N fra ca. 15 tilstrækkelig 
til en fejlfri modtagelse.

Bemærk:
Signalstyrken afhænger ikke kun af indstillingen på modtageanlægget og din positi-
on i dækkeområdet, men også af den netop aktiverede kanal.

Vær opmærksom herpå, hvis du kontrollerer antennens position vha. visningen af si-
gnalstyrken. Det er normalt, at nogle kanaler er meget kraftige, mens andre kanaler 
er meget svage.
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Ekstraudstyr

MENU : Tilbage

Filmanager
Internetradio
Kalender
Software-opdatering

System-info
Tuner-info
Service-info
Netværksinfo



2. System-info:

I undermenuen „Ekstraudstyr/
System-info“ vises oplysninger om 
receiverens version og serienummer

Denne information anvendes til 
serviceformål eller softwareaktualise-
ringer.

Eksempel:
 • ten Haaft Serial: 2800805030
 • ten Haaft Build: EU/3.00
 • PSU-Firmware: 1.00
 • Motor Revision: 00404 (kun til 
  automatiske anlæg)
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4.5 Ekstraudstyr

System-info

MENU : Tilbage EXIT : Luk menuen

Bootlader:
Firmware:
MAC-adresse:
Mærke:
ten Haaft Serial:
ten Haaft Build:
PSU-Firmware:
Motor-Revision:

2012-04-21 23:47
V1.0.0.0 2013-03-05 08:00

02:00:00:00:06:B3
Oyster HDTV

*4294967295*
EU/3.00 Mar 5 2013 08:59:55

1.000
00404



Timeren er beregnet til at kunne gennemføre harddiskoptagelser tidsstyret på 
en komfortabel måde.

Timerfunktionen står derudover også til rådighed for apparater uden HD. I dette 
tilfælde kan du f.eks. bruge funktionen, hvis du under ingen omstændigheder vil gå 
glip af en bestemt udsendelse på en bestemt kanal. Receiveren skiftes så rettidigt 
om til den programmerede kanal iht. timerprogrammeringen.
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4.6 TIMER



5.1 Tilslutninger

Hovedkontakt OFF/ON Indskubningsåbning til CI-moduler
Omskifterkontakt (maks. 7A / 30V DC) hovedtelefontilslutning (3,5 mm jackstik)
USB 2.0 tilslutning for PVR-funktioner Indskubningsåbning til SD-kort

A D
B E
C F

OFF ON

max.7A
USB

SDHC
CARD

3A       10A

COMMON INTERFACE EUROPE

A B C D FE

Som option: DVB-T/T2/C indgang

Analogt videosignal udgang (FBAS til ældre apparater, ikke egnet til HD)

Digital audio indgang (S/PDIF, koaksial)

SAT1, antenneindgang for tilslutning af den første LNB til SAT-antenneanlægget

Audio indgang til venstre

Digital audio udgang (S/PDIF, koaksial)

USB 2.0 tilslutning for en ekstern USB-harddisk

YPbPr komponent udgang (cinch) for beamer/LCD-/plasmaapparater (egnet til HD)

Tilslutning til en optional infrarødmodtager

SAT2, antenneindgang for tilslutning af en yderligere LNB (optagefunktion)

Audio-udgang til venstre, til eksterne aktive højttalere, HiFi-anlæg osv.

CTRL Out (cinch), koblingsspænding 12 V/300 mA

LAN, IP netværkstilslutning

Digital HDMI indgang (til at forbinde et HDMI signal med HDMI udgangen)

Antennestyring for Oyster antenne

Videosignal-indgang for AV Loop Through funktion (FBAS)

Audio-udgang til højre, til eksterne aktive højttalere, HiFi-anlæg osv.
Audio-indgang til højre

AV CTRL (cinch), koblingsspænding 6V / 12V

Sat-mus tilslutning til kanalvisning, direkte indtastning og infrarød modtagelse

Digital HDMI udgang for tilslutning af et TV-apparat

Spændingsforsyning (brun (-) = jord; rød (+) = 12 - 24 V; sort = klemme 15)

5

10

2

6

11

17

14

20

12

18

15

21

13

19

16

22

3

7

4

9
8       
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EXT IR

ANTENNA
CONTROL

USB2 LAN
SAT

MOUSE

12V-24V
DC IN

SAT1

CVBS L-Audio-R S/PDIF

CTRL
OUT

AV
CTRL

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Y Pb Pr HDMI IN HDMI OUT

IN

OUTSAT2

1 2

3 15 16 17 18 19 20 21 2214

4 8 10 126
5 7 9 11 13



På forsiden af apparatet findes en indskubning til isætning af moduler til dekode-
ring/dekryptering af krypterede programmer.
For at undgå beskadigelser må der kun skubbes moduler ind, der er udstyret med 
logoet „PC Card“. Andre moduler kan føre til irreparable skader på receiveren.

Forsøg ikke at sætte modulerne i med vold. Træk i stedet for modulet ud af åbnin-
gen igen og sæt det i igen. Vær opmærksom på, at modulet sættes i med den rigtige 
side opad.
Smartcards kan have en anden påtrykning, da de ofte er blevet udviklet til brug 
i andre dekodere. De fleste almindelige Common Interface-moduler forventer, at 
kortene sættes i med de gyldent skinnende kontakter opad. Vær opmærksom på, at 
de for det meste guldfarvede kontaktflader på Smartcard er rene og støvfrie, før du 
sætter Smartcard ind i Common Interface-modulet.

Genkendes et krypteringsmodul korrekt, fremkommer dets navn i listen i menupunk-
tet „Verschlüsselung“ (Kryptering) i hovedmenuen. Springes i denne liste til det sted, 
hvor dette modul findes, og trykkes på OK, vises en menu, som fremstilles af det 
pågældende krypteringsmodul. Har du spørgsmål, bedes du kontakte modulprodu-
centen.

Bemærk: Nogle moduler logges først helt på og stiller først et menusystem 
klar, når et gyldigt kort sættes i. Til navigation i de producentspecifikke menu-
er anvendes tasterne OK og EXIT. Reagerer en menu ikke mere ved tryk på OK 
eller EXIT, kan du afbryde dialogen med MENU-tasten. Receiveren afslutter så 
forbindelsen til modulets menusystem.
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5.2 CI Common Interface modul

Fælles brugerflade

MENU : Tilbage EXIT : Luk menuen

Plads: Intet modul



5.3 Softwareaktualisering 

Via menupunktet Ekstraudstyr / Soft-
ware -opdatering kan du aktualisere 
software og kanallister vha. 
USB-grænseflade.

Se også www.ten-haaft.com

41

Software-opdatering

MENU : Tilbage
: Anuller

EXIT : Luk menuen

Opdateret fra fil
Opdateret over internettet
Den nuværende software-version: V0.0.0.2 2013-01-23 08:23



5.4 Tekniske data for receiver

Indgangsfrekvensområde 950…2150 MHz

Indgangsimpedans 75 Ω

Indgangsniveauområde -60 … -25 dBm

2 indgangsbøsninger F-norm, hun

LNB styresignal 22kHz - 13V/18V

Frekvensområde VHF (174MHz … 230MHz)
UHF (470MHz … 790MHz)

Video decoder H.264 / AVC, MPEG-2

Video opløsning 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Modulationstyper DVBS, DVBS2 QPSK og 8PSK

Video bitrate indtil 18 Mbit/s

Symbolrate 1 til 45 Msymb/s i DVB-S (QPSK)
1 til 62 Msymb/s i DVB-S2 (QPSK og 8PSK)

FEC (fejlkorrektur) DVB-S: Viterbi og Reed-Salomon
DVB-S2: LDPC + BCH dual decoder

Signaludgange video HDMI, YPbPr, FBAS (Cinch)

Audio decoder MPEG layer 1,2,3, AC-3, Dolby Digital

Signaludgange audio HDMI, SPDIF (koaksial), analog stereo (cinch)

HDMI, SPDIF, FBAS, analog audio loop through funktionalitet

2 x USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-T MAC

Common Interface CI 1.0 iht. EN 50221

SDHC Card 1

Ekstern IR 1

Kontaktudgang 12V / 300mA

Kontaktudgang AV 6V/12V 3mA

Kontaktrelæ maks. 7A/30V DC

12V eller 24V (11-30V) DC
Batteri buffer eller stabiliseret elektronisk

Forbehold for tekniske ændringer
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SAT Tuner

DVB-T2/C tuner

Audio

Tilslutninger -
Indgange

Tilslutninger -
Udgange

Drifts-
spænding

Video



5.5 Overensstemmelseserklæring

Wir, der Hersteller, ten Haaft GmbH , Oberer Strietweg 8, D-75245 Neulingen, 
GERMANY / ALLEMAGNE erklären hiermit, dass folgende Produkte den wesentlichen 
Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen und somit ein CE-Zeichen 
in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der KFZ-Richtlinie 
72/245/EWG (i.d.F. 2006/38/EG) tragen.

 • Oyster® Digital 85 HDCI + T SKEW
 • Oyster® Digital 65 HDCI + T SKEW
 • CARO® Digital HDCI+T
 • CARO® Digital MA HDCI+T
 • Cosmo® Digital HDCI+T
 • SamY® Digital HDCI+T
 • D5000 HDCI+T

Eine Bescheinigung gemäß Anhang IIIC der EG-RL 72/245/EWG (2006/28/EG) liegt 
dem Hersteller vor.

 • EN 55013 (2001) + A1
 • EN 55020 (2001) + A1, A2

Neulingen, den 01.11.2009

Roman Bittigkoffer
Geschäftsführer

Konformitätserklärung
Declaration of Confirmity

Déclaration de Conformité
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6.1 Liste over kanaler og fjernsynsprogrammer

Tillæg kanalliste:

I den originale kanalliste (TV) er programmerne forbundet med de enkelte satellitter 
på følgende måder, når receiveren udleveres:

Satellit Position Kanal CH
Astra 1 19,2°O 001 - 499

Hotbird 13°O 500 - 999

Astra 2 28,2°O 1000 - 1269

Eutelsat W2 16°O 1270 - 1439

Atlantic Bird 3 5°W 1440 - 1499

Astra 3 23,5°O 1500 - 1599

Thor / Intelsat 10-02 1°W 1600 - 1839

Sirius 5°O 1840 - 1969

Hispasat 30°O 1970 - 2249

Astra 1 (iberische Prog.) 19,2°O 2250 - 2379

Eutelsat W3A 7°O 2380 - 2399

Hellas Sat 2 39°O 2400 - 2489

Eurobird 9 9°O 2500 - 2599

Amos 4°W 2600 - 2659

Eutelsat W1 10°O 2660 - 2699

Telstar 12 15°W 2700 - 2749

Türksat 2A 42°O 2750 - 2899

BADR 3 / 4 26°O 2900 - 2949

Atlantic Bird 2 8°W 2950 - 2999

Hotbird (griech. Prog.) 13°O 3000 - 3079

Hotbird (arabische Prog.) 13°O 3080 - 3299

Eutelsat W4 36°O 3300 - 3329

Astra 1 19°O 3450 - 3500

Forbehold for ændringer af kanallistens sammenstilling

Vær opmærksom på, at ikke alle programnumre er optaget af en kanal. Nogle numre 
holdes frie til fremtidige udvidelser.
Enkelte programmer tages ofte af programmet af radio- og fjernsynsselskaberne.
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Du kan til enhver tid sortere kanallisten iht. dine ønsker.
Nye kanallister, som kan downloades under www.ten-haaft.com, er muligvis inddelt 
på en anden måde end den liste, der er gemt som original i receiveren. Sådanne 
ændringer kan evt. blive nødvendige i fremtiden for at kunne optage nye satellitter 
på listen.

Tillæg Kodede programmer:

Disse kodede (krypterede) programpakker er allerede forprogrammerede på fabrik-
ken:

ORF (Østrig) krypteret CH 100 til CH 111 (Astra 1) 

SKY Deutschland krypteret CH 120 til CH 168 (Astra 1)

Arena krypteret CH 163 til CH 199 (Astra 1)

Canal + (Nederlandene) CH 200 til CH 226 (Astra 1)

TV Vlaanderen (Belgien) CH 228 til CH 243 (Astra 1)

Canal Sat France (Frankrig) CH 300 til CH 473 (Astra 1)

SRG (Schweiz) CH 540 til CH 546 (Hotbird)

BIS TV (Frankrig) CH 550 til CH 594 (Hotbird)

Mellem CH 200 og CH 499 findes krypterede og ukrypterede programmer med 
forskellige hovedvægt (mode, musik, sport, …) fra forskellige europæiske lande. 
Yderligere programpakker og kanaler kan til enhver tid søges vha. KANALSØGNING 
og gemmes på vilkårlige programpladser.

Vær opmærksom på, at du til krypterede programmer har brug for det passende 
CI-modul og et aktiveret Smartcard fra programudbyderen (provider). Informationer 
herom fås hos din programudbyder.
Disse oplyser også om type og leverandør af det nødvendige CI-modul. Hvis du har 
spørgsmål, også tekniske spørgsmål, til krypterede programpakker, bedes du udeluk-
kende kontakte den pågældende provider.

Mange programpakker kan kun ses i det pågældende hjemland af licensretlige 
grunde. Bindende informationer herom fås kun hos programudbyderne. OBS: Brug 
kun originale Smartcards fra den pågældende provider for at undgå beskadigelser af 
Digital CI receiveren og dennes CI-modul!
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Tillæg udvalg af fjernsynskanaler:

Følgende tysksprogede kanaler er bl.a. programmeret på fabrikken i din digitale CI 
receiver: ASTRA 1 (19,2°O) 

1 Das Erste 30 ZDF Infokanal

2 ZDF 31 ZDF Dokukanal

3 SAT1 32 EinsExtra

4 RTL 33 EinsFestival

5 ProSieben 34 EinsPlus

6 RTL2 35 DMAX

7 VOX 36 Tele 5

8 WDR Köln 37 Das Vierte

9 SWR FS BW 38 Nick/Comedy

10 MDR Sachsen 39 Anixe SD

11 BR FS Nord 40 DW-TV

12 NDR FS NDS 41 N24

13 Kabel eins 42 EuroNews

14 Super RTL 43 CNN Int.

15 DSF 44 Sky News

16 Eurosport 45 CNBC Europe

17 3sat 46 Bloomberg TV

18 arte 47 BBC World

19 n-tv 48 RAI 1

20 BR FS Süd 49 TRT International

21 hr-fernsehen 50 Al Jazeera

22 rbb Berlin 51 Al Jazeera International

23 Radio Bremen TV 52 HSE 24 extra

24 SR Fernsehen 53 QVC Deutschland

25 SWR FS RP 54 Channel 21

26 BR-alpha 55 HSE 24

27 Phoenix 56 Q TV SHOP

28 ZDF Theaterkanal 57 Sonnenklar TV

29 KiKa 58 9Live

Med forbehold for ændringer
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6.2 Tillæg søgesatellitter

ASTRA 1:
Satellitten sender mere end 50 tysksprogede fjernsynsprogrammer, herunder uden 
undtagelse alle store private tv-selskaber, de offentligretlige og alle andre samt tal-
rige radioprogrammer, derunder også alle offentligretlige radiokanaler fra alle tyske 
radiospredningsorganer. I Tyrkiet, i det østlige middelhavsområde og i den østlige del 
af Europa kan den desværre ikke modtages eller kun i meget begrænset omfang.

ASTRA 2:
ASTRA 2 dækker primært det engelsksprogede område i Europa. De kendte engelsks-
progede nyhedskanaler findes her. Modtageområdet er inddelt i forskellige zoner. 
Kun på de britiske øer og i Irland kan alle programmer ses pålideligt.

ASTRA 3:
ASTRA 3 sender programpakker fra Nederlandene, Tjekkiet og Slovakiet. Sydeuropa 
nås ikke pålideligt af Astra 3 signalerne.

HOTBIRD (også kaldet „Eutelsat Hotbird“):
HOTBIRD er lige som ASTRA et helt satellitsystem og ikke kun en enkelt satellit. Alt i 
alt sendes der mere end 200 digitale programmer på forskellige sprog, der kan mod-
tages frit. Hotbird dækker virkelig hele Europa - dog med betydeligt svagere signaler 
end Astra. I Grækenland og Tyrkiet er Hotbird den nemmeste måde at modtage tyske 
kanaler på.

THOR und SIRIUS:
Disse satellitter dækker det nordeuropæiske område, både mht. programudbud og 
dækkeområde. Mange, men ikke alle programmer fra Thor og Sirius kan modtages 
helt ned til Sydtyskland, hvis man råder over en tilstrækkelig stor antenne. Næsten 
alle programmer er dog krypterede.

ATLANTIC BIRD 3:
Satellitten forsyner primært Frankrig og Beneluxlandene, dog kan den modtages i 
hele Europa, hvis man råder over egnede parabolantenner. Den sender nogle franske 
programmer digitalt og ukrypterede.
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HISPASAT:
HISPASAT dækker især Den Iberiske Halvø samt De Kanariske Øer, men kan også 
modtages godt i Italien, Frankrig, Beneluxlandene. Programudbuddet er tilpasset til 
det spansktalende område.

EUTELSAT W3A:
Denne satellit har det absolut største modtageområde. Udover Europa dækker den 
også Mellemøsten. Dog er signalerne betydeligt svagere end ved de andre satellitter.

EUTELSAT W2:
Denne satellit sender forskellige programpakker fra mindre, europæiske stater, men 
leverer et relativt svagt signal.

HELLAS SAT 2:
HELLAS SAT 2 sender nogle græske programmer og har et stort programudbud fra 
østeuropæiske stater som f.eks. Bulgarien eller Ukraine.

EUROBIRD 9:
EUROBIRD 9 sender nogle italienske, svenske og diverse andre programmer med 
rækkevidde i hele Europa.

Türksat:
Türksat sender hovedsageligt tyrkiske programmer og dækker næsten hele det eu-
ropæiske og arabiske område med sine to dækkeområder.

Telstar:
Denne satellit sender nogle kanaler i hele Europa på forskellige europæiske og ara-
biske sprog.

Amos:
Satellitten forsyner Rumænien, Ungarn og Ukraine med sine programpakker. Amos 
kan modtages i den mellemste og østlige del af Europa.
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6.3 Henvisninger vedr. miljøbeskyttelse

Når dette produkt er blevet gammelt og skal kasseres, må det ikke 
smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald; det skal 
afleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk 
udstyr. Symbolet på produktet, betjeningsvejledningen eller emballa-
gen gør opmærksom herpå.

Materialerne skal genbruges iht. deres mærkning. Med genbrugen, materialegenvin-
dingen eller andre former for genbrug af gamle apparater yder du et vigtigt bidrag 
til at beskytte vores miljø. Spørg venligst kommunen, hvor det ansvarlige bortskaf-
felsessted findes.

Forordning om udrangerede køretøjer (Altfahrzeugverordnung) 

Receiveren er certificeret og beregnet som tilbehør til brug på motorkøretøjer. 
Bortskaffelsen kan gennemføres sammen med motorkøretøjet iht. forordningen om 
udrangerede køretøjer (europæisk direktiv om udrangerede køretøjer, 2000/ 53/EF; 
for Tyskland: AltfahrzeugV). Receiveren indeholder ingen stoffer, der er miljøskadeli-
ge iht. direktivet.

Til sidst håber vi, at du vil få megen glæde af dit nye ten Haaft produkt!

49







ten Haaft GmbH

Oberer Strietweg 8 
75245 Neulingen-Göbrichen 
GERMANY

Telefon + 49 (0) 72 37 / 48 55– 0 
Telefax + 49 (0) 72 37 / 48 55– 50 
E-mail: info@ten-haaft.com

Åbningstider:

Mandag – fredag  kl.08.00 – kl. 12.00 
kl. 12.30 – kl. 16.30   

www.ten-haaft.com


